KOROŠKA GAVDA V
MARIBORU
20. 3. 2018/ŠTUK, MARIBOR

RAZPIS ZA GLASBENE SKUPINE
Dragi glasbeni ustvarjalci, POZOR!
Klub koroških študentov objavlja razpis, s katerim iščemo nadobudne glasbene ustvarjalce.
Preko razpisa se lahko potegujete za nastop na prireditvi KOROŠKA GAVDA V MARIBORU,
ki bo potekala v klubu Štuk v Mariboru.
Torej: če imaš bend ali si posameznik, ki bi rad predstavil svoje videnje glasbe širši publiki
na KOROŠKI GAVDI V MARIBORU, izpolni prijavnico in pošlji vse potrebne priloge na

nejc.svajger@klub-kks.si

KAJ JE KOROŠKA GAVDA V MARIBORU?
Klub koroških študentov že tradicionalno organizira KOROŠKO GAVDO v Mariboru. Ker
težimo k temu, da se na naših dogodkih predstavijo tudi mladi glasbeni ustvarjalci, vam
ponujamo možnost nastopa na odru pred širšo publiko v Mariboru. Pri projektu imajo
mladi možnost druženja, spoznavanja glasbenih praks in izmenjave izkušenj, projekt sam
pa je namenjen medijski izpostavljenosti ter promociji še ne uveljavljenih mladih
posameznikov ali skupin, ki ustvarjajo avtorsko glasbo.

KOROŠKA GAVDA V MARIBORU bo potekala
20. marca 2018 od 20:00 do 05:00 v klubu Štuk v Mariboru.
Namen tega razpisa je popestriti večer z glasbo še ne uveljavljenih
mladih ustvarjalcev oz. glasbenih skupin.
Iščemo skupine z repertoarjem do 60 minut.

POGOJI ZA SODELOVANJE
Prijava mora vsebovati izpolnjeno prijavnico, biograﬁjo skupine z osnovnimi podatki,
fotograﬁjo skupine (najmanj 800x600 px in 300 dpi) ter demo posnetek. Za nastop na
KOROŠKI GAVDI V MARIBORU bosta s strani žirije izbrani dve izmed vseh prijavljenih
glasbenih skupin, ki bodo pravočasno oddale svojo prijavnico in izpolnjevale ostale pogoje.
Prijavnice, označene z zadevo »Razpis KOROŠKA GAVDA MB 2018«, sprejemamo na
nejc.svajger@klub-kks.si.

Prijavijo se lahko bandi, posamezniki, DJ-ji …, ki:
• še niso izdali CD-ja ali kakršnega koli drugega medija in
• imajo 60 minut repertoarja, od česar naj bo vsaj 30 minut izključno avtorskega (za prijavo
na razpis je potrebno poslati avtorsko skladbo s podpisom izjave, ki je del prijave in s
katero prijavitelj jamči za avtorstvo).

Rok za prijavo je 9. marec 2018 do 20:00.
Vsebina prijavnice
Če bi radi imeli priložnosti igrati na KOROŠKI GAVDI V MARIBORU, pošljite svojo prijavnico
z zadevo »Razpis KOROŠKA GAVDA MB 2018« na nejc.svajger@klub-kks.si.

Prijavnica naj vsebuje:
• ime banda,
• imena članov banda,
• kratek opis banda,
• DEMO posnetek avtorske pesmi (lahko tudi več pesmi)
• repertoar (vsebina in dolžina) in
• kontakt (telefonska številka).

Se vidimo 20. 3. 2018
na KOROŠKI GAVDI V MARIBORU!

